ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR
Gäller från 1 januari 2006
1. FÖRSÄKRINGSAVTALET
Till grund för varje försäkringsmoment ligger de uppgifter som försäkringstagaren eller
den försäkrade skriftligen lämnat till Danica. Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig gäller bestämmelserna i lag om försäkringsavtal. Har sådan oriktig uppgift lämnats
av den försäkrade gäller detsamma som om denne varit försäkringstagaren. Om oriktigheten eller ofullständigheten upptäcks innan försäkringsfall inträffar, har Danica rätt
att säga upp försäkringen eller försäkringsmoment till omedelbart upphörande. Påföljden vid oriktig uppgift eller ofullständig uppgift gäller även gentemot förmånstagare, ny
ägare eller annan som härleder sin rätt ur försäkringsavtalet. Om avtalet är ogiltigt enligt
lagen om försäkringsavtal på grund av svikliga uppgifter eller på grund av uppgifter
som det strider mot tro och heder att åberopa, är Danicas ansvarighet begränsad till ett
belopp som motsvarar försäkringsavtalets återköpsvärde. Premier som har betalats under försäkringstiden återbetalas inte. Försäkringstagare eller, i förekommande fall, den
försäkrade ska omgående för Danica påtala eventuella fel och brister som framgår av
utsända handlingar. Danica är inte ansvarig för skada som skulle kunnat undvikas om
reklamation skett omgående. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i det enskilda
försäkringsbeskedet, i dessa allmänna villkor, i produktvillkor, i lagen om försäkringsavtal och i allmän svensk lag i övrigt. Är försäkringstagaren svensk medborgare tillämpas
svensk lag på försäkringsavtalet oavsett vistelseort. För försäkringsavtalet gäller därutöver de värdepappersbestämmelser som tillämpas för de värdepapper i vilka inbetalda
premier är placerade. .
2. FÖRSÄKRINGENS IKRAFTTRÄDANDE
Försäkringsavtalet börjar gälla dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om
försäkring hos Danica, förutsatt att försäkringen enligt tillämpade bedömningsregler kan
beviljas mot normal premie och utan förbehåll, eller den senare tidpunkt som angivits
i ansökan.
En förutsättning för avtalets giltighet är att försäkringen enligt tilllämpade teckningsoch bedömningsregler kan beviljas mot normal premie och utan förbehåll. För prövning
av ansökan om försäkring eller utökning av Danicas försäkringsrisk, äger Danica rätt att
fordra intyg rörande hälsotillståndet hos den försäkrade eller företa utredning rörande
andra förhållanden som kan påverka Danicas risktagande. Med hänsyn till innehållet i
inkomna handlingar samt tidigare tecknade försäkringar beslutar Danica huruvida och
på vilka villkor förändring eller utökning av av förmåner skall beviljas. Har den försäkrade redan avlidit eller blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten när försäkringen ska träda
ikraft är Danica fri från ansvar. Efter godkännande från Danica kan försäkringen träda
i kraft vid en senare tidpunkt än den som anges i ansökan. Kan försäkringen beviljas
endast mot förhöjd premie eller förbehåll, träder försäkringen i kraft först efter att Danica
erbjudit försäkringen på dessa villkor, försäkringstagaren antagit erbjudandet och detta
mottagits av Danica. Om försäkringen enligt tillämpade regler ska återförsäkras till viss
del, inträder ansvarighet för denna del först när återförsäkringen beviljats. Reglerna
om ikraftträdande gäller även sådana framtida ändringar av försäkringen som enligt
Danicas villkor eller teckningsregler kräver ny hälsoprövning. Danica anses ha mottagit
ansökan, då den inkommit till huvudkontoret eller då den dessförinnan registrerats i
Danicas försäkringssystem. Danica har rätt att ta ut premie från och med den dag försäkringen träder i kraft, även om placering i värdepapper sker senare.
3. VÄRDEUPPGIFTER
Försäkringstagaren har rätt till information om försäkringens värde. Informationen lämnas årligen. Danica har ingen skyldighet att upprepade gånger skicka samma information till försäkringstagaren. Danica skall utöver försäkringens värde, värdepappersinnehav samt premier även redovisa de uttag företaget gjort för skatt och avgifter.
4. AVGIFTER FÖR FÖRSÄKRINGEN SAMT UTTAG FÖR TÄCKANDE AV SKATT
Försäkringsavtalet belastas med avgifter för driftskostnader, riskkostnader samt skatt.
De aktuella kostnadsuttagen framgår av vid var tid gällande prislista. Avgiften kan under
avtalstiden ensidigt ändras av Danica om Danica av ekonomiska eller marknadsmässiga
skäl finner detta nödvändigt. Innan avgiftsförändringar genomförs skall försäkringstagaren/den försäkrade informeras. Danica har rätt att ta ut avgift vid ändring av försäkring
på sätt som Danica finner nödvändigt eller önskvärt. Danica har rätt att fastställa ett lägsta avgiftsbelopp, som vid var tid skall belasta försäkringen och på så sätt ackumulera
avgifter som dras vid ett senare tillfälle.
5. UTBETALNING
5.1 Åtgärder för utbetalning eller premiebefrielse
Anmälan om sjukdom eller olycksfallsskada skall göras skriftligen till Danica snarast
möjligt efter sjukperiodens början Vid anmälan ska ett läkarutlåtande bifogas, antingen det som den försäkrade har lämnat in till Försäkringskassan enligt 3 kap. 8 § 3
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller ett motsvarande läkarutlåtande.
De handlingar och övriga upplysningar som Danica anser vara av betydelse för bedömningen ska insändas till Danica. Danica kan föreskriva att den försäkrade inställer
sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Om Försäkringskassan har beslutat

bevilja den försäkrade sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, ska beslutet
omedelbart skickas in till Danica. Om Danica begär det, ska den försäkrade lämna sitt
medgivande till att Danica och dess återförsäkringsbolag begär in upplysningar från
nuvarande, tidigare och tillkommande arbetsgivare samt läkare, sjukhus, någon annan
vårdinrättning, Försäkringskassan eller någon annan försäkringsinrättning, detta för att
kunna bedöma sin ansvarighet. Förutsättning för sjukersättning eller premiebefrielse är
att den försäkrade står under fortlöpande läkartillsyn och iakttager läkares föreskrifter
samt följer av Danica i samråd med läkaren lämnade anvisningar.
Anmälan om dödsfall ska göras skriftligen till Danica snarast möjligt. Till anmälan ska
bifogas dödsattest eller annan handling, som styrker dödsfallet samt släktskapsutredning och andra av Danica begärda handlingar. När anmälan utförts på angivet sätt och
kommit Danica tillhanda, anses Danica ha fått kännedom om dödsfallet, rätt till utbetalning har då uppkommit. Det åligger inte Danica att hålla sig informerad om inträffade
dödsfall. Skulle Danica på eget initiativ inhämta upplysning om inträffat dödsfall, anses
Danica ha fått kännedom om dödsfallet när Danica inhämtat denna upplysning.
5.2 Preskription
Rätten till utbetalning preskriberas i enlighet med Försäkringavtalslagen (2005:104).
Den som begär utbetalning ska i enlighet med lagen väcka talan vid domstol inom tre
år från den tidpunkt då han eller hon fick kännedom om rätten till utbetalning. Talan får
senast väckas inom tio år från den tidpunkt då begäran om utbetalning tidigast kunde
göras. Efter tio år upphör rätten att väcka talan.
6. ÅTERKÖP
Återköp innebär att Danica köper tillbaka försäkringsavtalet, helt eller delvis, innan det
löper ut. Danicas ansvarighet för försäkringsavtalet upphör i motsvarande grad vid den
tidpunkt då en begäran om återköp kommer Danica tillhanda. Det framgår av försäkringsbeskedet samt produktvillkoren om återköp är möjligt eller ej. Vid ett återköp utbetalas försäkringens värde efter avdrag för upplupna risk-, drift- och skatteavgifter samt
eventuell återköpsvgift. Begäran om återköp ska göras skriftligen till Danica.
7. FÖRMÅNSTAGARES AVSTÅENDERÄTT M.M
Förmånstagare kan helt eller delvis avstå sin rätt enligt förmånstagarförordnandet. Om
inte annat framgår av förordandet, inträder istället den eller de som enligt förordnandet skulle ha fått utbetalning om den avstående avlidit. Avståenden ska göras innan
förmånstagare tillträtt sitt förvärv. Förmånstagare erhåller förfoganderätt till sin del av
försäkringen vid den försäkrades död, om ej annat föreskrivs. Förmånstagare, som inte
erhåller förfoganderätt, har ändå rätt att byta värdepapper. Förmånstagarens rätt att
erhålla utbetalning från försäkringen vid försäkringsfall kan vara reglerad i förmånstagarförordnandet
8. ÄNDRING AV VILLKOR
Danica har rätt att ändra dessa allmänna villkor eller produktvillkor med verkan även
för ingångna försäkringsavtal på sätt Danica finner nödvändigt eller önskvärt. Sådana
ändringar som i allmänhet innebär en betydande nackdel för försäkringstagarna, får
bara göras med samtycke eller till följd av lag, alternativt domstols eller myndighetsbeslut. Ändringar som är av mindre betydelse får göras först efter det att försäkringstagaren informerats. Danica ska snarast möjligt lämna försäkringstagaren underrättelse om
villkorsändring. Ändringen träder i kraft 30 dagar efter det att Danica sänt information
om ändringen eller vid den tidigare tidpunkt som följer av myndighetsbeslut, domstolsbeslut eller lag.
9. ANSVAR FÖR FELAKTIGA OCH FÖRSENADE MEDDELANDEN
Anspråk på Danica kan inte grundas på uppgifter i dokument eller meddelande från Danica, om dokumentet eller meddelandet till följd av misstag fått felaktig lydelse, såvida
inte Danica underlåter att rätta uppgiften snarast sedan felet upptäckts.
10. INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
10.1 Oriktiga uppgifter
Om försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktig uppgift i fråga som har betydelse för att bedöma försäkringsrisken, gäller vad därom stadgas i försäkringsavtalslagen. Oriktig uppgift kan i enlighet med gällande lagstiftning leda till att försäkringsersättning nedsätts eller uteblir helt. Om försäkringen enligt nedan angivna bestämmelser
inte gäller, föreligger ändå rätt till försäkringens värde.
10.2 Särskilda sjukdomar
Inskränkningar för sjukdomar som påvisas under de första 18 månaderna:
Sjukersättning och premiebefrielse utgår inte vid arbetsoförmåga som kan anses ha
framkallats av nedan angivna sjukdomar eller sjukdomar/symtom som har ett medicinskt samband med dessa. Denna inskränkning blir tillämplig i de fall sjukdomen/
diagnosen påvisats av läkare inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkring trätt
i kraft eller senast återupptogs.
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Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte:
•
depressiva tillstånd
•
stressrelaterade sjukdomar, utmattnings-, trötthetssyndrom eller därmed jämställda symtom
•
ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, nacke, leder eller
muskler
•
fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd
Med sjukdom, syndrom eller tillstånd för-stås i detta sammanhang även en diagnos
eller symtom, som kan hänföras till WHO:s klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (ICD), på en sådan sjukdom, syndrom eller tillstånd.
Återinsjuknande
Har någon av ovanstående sjukdomar/diagnoser påvisats av läkare enligt ovan och den
försäkrade efter utgången av de 18 månaderna åter blir arbetsoförmögen på grund av
samma sjukdom eller sjukdom/symptom som har ett medicinskt samband med denna,
begränsas ersättningstiden på följande sätt;
Sjukersättning och premiebefrielse med avdrag för avtalad karens lämnas vid arbetsoförmåga längst för tid motsvarande den frisktid som föregått den aktuella arbetsoförmågan. Med frisktid avses den tid som förflutit, från den senaste tidpunkt då den
försäkrade blev av läkare konstaterat arbetsför, till den tidpunkt den försäkrade blir
av läkare konstaterat arbetsoförmögen på grund av samma sjukdom eller sjukdom/
symptom som har ett medicinskt samband med denna. När den försäkrade har varit
besvärsfri från ovanstående sjukdom/diagnos i mer än 36 månader räknat från det
senaste sjukdomstillfället, sker därefter ingen begränsning i rätten till ersättning vid
arbetsoförmåga enligt ovan.
10.3 Självmord
Innan ett år förflutit från det försäkringen trädde i kraft gäller försäkringen vid självmord
endast om det kan antas, att den tagits utan tanke på självmordet och att den försäkrade skulle ha begått handlingen, även om försäkringen inte funnits.
10.4 Avsiktlig skada
Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga orsakad av avsiktlig skada. Om arbetsoförmågan beror på grov oaktsamhet av den försäkrade kan ersättning sättas ned efter
vad som är skäligt. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller för arbetsoförmåga
orsakad av den försäkrades brottsliga handling.
10.5 Krigstillstånd i Sverige
Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning ifråga om Danicas ansvarighet och
rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie). Försäkringen gäller inte för den försäkrades
arbetsoförmåga som inträffar medan krigstillstånd råder i Sverige, om arbetsoförmågan
kan anses vara orsakad av krigstillståndet. Samma regel gäller om den försäkrade drabbas av arbetsoförmåga inom ett år efter krigstillståndet.
10.6 Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige
Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig, vilket inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller i politiska
oroligheter utom Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende
av kriget eller oroligheterna.
10.7 Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter
Innan tre år förflutit från det försäkringen trädde ikraft, gäller försäkringen inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som kan anses vara orsakade beroende på krig, vilket inte
sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, eller av krigsliknande politiska oroligheter
och som inträffar då den försäkrade, utan att deltaga i kriget eller oroligheterna, vistas
utom Sverige i område där sådana förhållanden råder. Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar inom
ett år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Utbryter
krig eller oroligheter medan den försäkrade vistas i området, gäller försäkringen under
de tre första månaderna därefter.
10.8 Atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga, som inträffar till fö1jd av
atomkärnprocess, till exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt
sönderfall.
10.9 Särskilt riskfylld verksamhet
Försäkringen gäller inte vid skada som drabbar den försäkrade under deltagande i nedan angivna aktiviteter eller annan riksfylld sysselsättning om deltagandet inte kan anses
som motion eller fritidssysselsättning av normal omfattning och intensitet.
•
kampsport samt annan sport med kroppskontakt
•
fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning, ballong- och segelflygning,
•
bungy-jump
•
dykning
•
hästsport
•
cykelsport
•
motorsport
•
lagsporter och enskild bollsport
•
friidrott, gymnastik, skridskoåkning
•
expeditions- och äventyrsverksamhet
•
stuntman, luftakrobat eller liknande,
•
klättring på berg-, is-, klippa-, glaciär
10.10 Vistelse utom Norden
Sjukförsäkring och premiebefrielse gäller inte för arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade under vistelse utom Norden, om vistelsen varar mer än 360 dagar.
I de fall den försäkrade eller någon i dennes familj är:
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•
i svensk utlandstjänst
•
i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige
•
i tjänst hos internationell organisation som har fast anknytning till Sverige
gäller inte sjukförsäkring och premiebefrielse, vid arbetsoförmåga som drabbar den
försäkrade under vistelse utom Norden, om vistelsen varar längre än 3 år. Vistelse utom
Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt.
10.11 Symtomklausul
Danica har möjlighet att, vid skadereglering av försäkringsfall undanta sådana symtom
eller skador hos den försäkrade som yttrat sig redan i samband med att försäkringsavtalet ingicks. Denna klausul omfattar ej individer vilka anslutits mot full arbetsförhet.
10.12 Skyldighet att anmäla ändringar i risk
Den försäkrade har skyldighet att anmäla förändringar ur riskhänseende. Såsom förändring räknas ny branschtillhörighet samt nytt yrke. I det fall Danica ej underrättas
om ökad risk kan detta leda till att ersättningen vid skadefall kan komma att nedsättas
eller helt utebli.
11. UPPSÄGNINGSRÄTT
Den försäkrade har rätt att säga upp för-säkringsavtalet i enlighet med försäkringsavtalslagen (lag 2005:104). Om inte annat följer av försäkringens art, har försäkringstagaren rätt att i samband med uppsägningen få försäkringen ändrad till premiefri försäkring
(fribrev). Anmälan om uppsägning av försäkringen ska ske skriftligen till Danica.
11.1 Återbetalning
Återbetalning kan endast ske i följande fall:
a) Då en försäkringstagare utnyttjar sin rätt att säga upp ett ingånget avtal. Om så sker
återbetalar Danica ett belopp som motsvarar värdepapprens värde.
b) Då premien inte kan påföras enskild försäkring. Återbetalning sker utan ränta.
12. FLYTTRÄTT
Försäkringstagaren har rätt att flytta sin försäkring med återbetalningsskydd till annat
försäkringsbolag under förutsättning att det nya försäkringsavtalet kan ses som en direkt
fortsättning av det gamla avtalet. Danica har ensidigt rätt att besluta om eventuell flyttavgift. Meddelande om flyttavgift skall ha kommit försäkringstagaren tillhanda senast 6
månader innan flyttavgift införs.
13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Danica utger inte dröjsmålsränta och ansvarar inte för förlust som kan uppstå om värdepapperstransaktion, utredning eller utbetalning fördröjs beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändeler, strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Danica självt är föremål för eller vidtar en sådan
konfliktåtgärd. Danica svarar inte för skada då man förfarit med normal aktsamhet.
14. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN
Personuppgift som försäkringstagaren eller den försäkrade lämnar i samband med
försäkringsansökan eller som registreras i övrigt i samband med försäkringsavtalet
behandlas hos Danica, hos andra bolag inom danskebankkoncernen samt av andra
företag som Danica arbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och
metodutveckling samt riskhantering. Hälsouppgifter behandlas för att riskbedöma avtalet samt vid skadereglering. Personuppgifter används också – om inte försäkringstagaren har begärt direktreklamspärr- för marknadsföringsändamål av Danica, andra
bolag inom danskebankkoncernen och av företag som koncernen samarbetar med.
Efter förfrågan har den registrerade rätt att erhålla registerutdrag av Danica. Begäran
om rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift kan också ske hos Danica.
15. HUR MAN ÖVERKLAGAR DANICAS BESLUT
Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. För det mesta kan sådana klaras upp
om ny kontakt tas med Danica. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende i Danica, så hjälps vi åt att reda ut problemet. Om olika meningar ändå kvarstår finns det
andra möjligheter att få ärendet prövat. Den som är missnöjd med Danicas beslut i fråga
som rör försäkringen kan:
•
begära omprövning hos Danica,
•
begära att Danica inhämtar utlåtande från Livförsäkringens villkorsnämnd om saken rör tolkning av ett försäkringsvillkor,
•
väcka talan mot Danica vid allmän domstol
Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas försäkringsbyrå.
Rättsskyddsförsäkring kan gälla vid tvist med försäkringsbolaget.
16. INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Danica Pension Försäkringsaktiebolag [publ]
Försäkringsgivaren kallas Danica.
Org.nr. 516401- 6643.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Besöksadress
Kungsträdgårdsgatan 16
Box 7523, 103 92 Stockholm
Tel 0752-48 10 00
Danica står under Finansinspektionens tillsyn.
www.danica.se

